
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Innoveren en Participeren in de Kenniseconomie
Onderzoeksprogramma 2011-2014

Author(s)
van Winden, W.; Meerman, M.G.M.; Weltevreden, J.W.J.; de Wit, J.W.M.

Publication date
2011
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Winden, W. (Ed.), Meerman, M. G. M., Weltevreden, J. W. J., & de
Wit, J. W. M. (2011). Innoveren en Participeren in de Kenniseconomie:
Onderzoeksprogramma 2011-2014. Hogeschool van Amsterdam.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/05d8cf7e-b8d7-4172-949a-53edd76a426f


Innoveren en 
partIcIperen In de 
KennIseconomIe 
onderzoeKsprogramma 2011-2014

KennIscentrum EconomiE En managEmEnt

economie en management / Hes



economie en managementE

3

voorwoord   5

1. Inleiding 6

2. de Kenniseconomie  9
2.1 Kenniseconomie: vragen, uitdagingen en paradoxen 9
2.2 innovatie en participatie 11 

3. Het onderzoeksprogramma 13
3.1 De hoofdrichting en vier thema’s 13
thema 1: Diensteninnovatie 14
thema 2: HRm en leiderschap 17
thema 3: Stadseconomie en management 23
thema 4: internationalisering 26

4. Implementatie 29
4.1 De beroepspraktijk 29
4.2 Relatie met onderwijs 29
4.3 onderzoeksprogramma als toetssteen 32

Bijlagen
Bijlage 1: interviews met stakeholders in de stad amsterdam 33
Bijlage 2: Referenties 34
Bijlage 3: afkortingenlijst 35

InHoud

Innoveren en participeren in  
de kenniseconomie
onderzoeksprogramma 2011-2014

Dr. W. van Winden (eindredactie),  
Lector Kenniseconomie van Amsterdam
Dr. m.g.m. meerman,  
Lector Gedifferentieerd HRM 
Dr. J.W.J. Weltevreden,  
Lector Online Ondernemen
Dr. J.W.m. de Wit, 
Lector Internationalisering



4

economie en managementE

5

voorWoord

Het eerste onderzoeksprogramma van het 
domein Economie en management / HES 
(DEm) is een feit. De lectoren van het  
Kenniscentrum hebben hun gezamenlijke 
visie op het onderzoek binnen ons domein  
in dit document vastgelegd. Het geeft voor 
een langere periode focus op de gekozen  
onderzoeksthema’s en is nadrukkelijk tot 
stand gekomen in overleg met onze belang-
rijkste interne en externe stakeholders.

onderzoek is een belangrijk speerpunt binnen 
de Hva om meerdere redenen: innovatieve 
hbo-professionals hebben onderzoeksvaar-
digheden nodig om de beroepspraktijk te 
verbeteren. anderzijds blijft de kennis binnen 
de opleiding actueel door onderzoek te doen 
naar trends binnen de zich snel ontwikkelen-
de kenniseconomie. maar ook kan bestaande 
kennis beter worden benut en innovatiever 
worden toegepast. Kortom: onderzoeksvaar-
digheden zijn niet meer weg te denken uit 
het onderwijs, juist op hbo-niveau. 

in de onderwijsvernieuwing van de afgelopen 
jaren binnen ons domein is daarom veel aan-
dacht voor onderzoek en onderzoeksvaardig-
heden. met speciale onderzoeksleergangen 
willen wij het innovatieve vermogen van onze 
docenten versterken en professionaliseren. 
En door nadruk te leggen op onderzoek in 
het onderwijs stimuleren wij bovendien de 
nieuwsgierigheid en vernieuwingsdrift van 
onze studenten: een belangrijke competentie 
zowel voor ondernemer als werknemer.

En last but not least, de thema’s van het  
onderzoeksprogramma passen uitstekend  
bij onze speerpunten internationalisering, 
ondernemerschap, innovatie en professio-
nalisering. met dit onderzoeksprogramma 
geven wij aan welke thema’s bij ons voorop 
staan in onze bijdrage aan het innoveren en 
participeren in de kenniseconomie. 

Wij wensen u veel leesplezier en  
inspiratie toe.

ineke van der Linden
Voorzitter domein Economie en  
management / HES
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over lumpsum gelden waarmee zij hun onder-
zoeksactiviteiten onafhankelijk kunnen initi-
eren. Hiermee heeft onderzoek in zekere zin 
een meer volwassen status bereikt als een 
activiteit die – althans in financiële zin – in 
de normale hbo-budgetten is opgenomen.
 
De ambities die de Hogeschool van amsterdam 
heeft geformuleerd op het gebied van onder-
zoek zijn vastgelegd in het instellingsplan 
‘Leren Excelleren’. in de onderwijscurricula 
wordt expliciet aandacht besteed aan onder-
zoek en andere vormen van kennisontwikke-
ling in samenwerking met het werkveld. 
Een van de hogeschoolspeerpunten voor de 
komende jaren is kennisontwikkeling in en 
met de praktijk. De hogeschool streeft ernaar 
een kennisinstelling te zijn waar kwalitatief 
goed onderzoek wordt verricht. Elke opleiding 
speelt een actieve rol in onderzoek binnen 
het eigen domein. 

Het onderzoeksprogramma heeft als titel 
‘Innoveren en participeren in de kennis-

economie’. Deze titel reflecteert de centrale 
notie dat de economie evolueert richting een 
kenniseconomie, met belangrijke implicaties 
voor bedrijven, consumenten, werknemers, 
overheden en het onderwijs. innoveren is 
noodzakelijk om ‘mee te groeien’ in een 
concurrerende wereld. tegelijk biedt de 
kenniseconomie nieuwe mogelijkheden om 
innovatie zelf gestalte te geven.

Door middel van praktijkonderzoek brengen 
we relevante kennis en inzichten in kaart en 
leveren we een bijdrage aan vernieuwing in 
organisaties in de regio. Participatie van de 
hierboven genoemde stakeholders is daarbij 
noodzakelijk. Studenten van DEm willen we 
daar nadrukkelijk bij betrekken. We willen 
inspelen op praktijkvragen die de transitie naar 
een kenniseconomie oproept. Daarmee levert 
het domein ook een bijdrage aan de regionale 
economie en overbruggen we de kloof tussen 
praktijk en theorie en tussen kennisinstelling 
en bedrijfsleven. met deze insteek sluiten we 
aan bij een recente analyse van de oESo1, 

1  oEcD/imHE (2010), Reviews of Higher Education in regional and city Development: amsterdam

Het belang van onderzoek in het hbo neemt 
toe. Daar zijn een aantal redenen voor: ten 
eerste is onderzoek een belangrijk middel 
om voeling te houden met de nieuwste 
ontwikkelingen in de wetenschap en de 
beroepspraktijk. Dat is essentieel in een tijd 
van snelle technologische en maatschap-
pelijke veranderingen en sterke concurrentie 
op mondiaal niveau. ten tweede wordt voor 
studenten en docenten onderzoek doen een 
belangrijke vaardigheid. Het is een middel 
om in een dynamische omgeving nieuwe 
ontwikkelingen adequaat te interpreteren en 
analyseren, als basis voor goed beleid. ten 
derde is onderzoek nodig om het onderwijs 
voortdurend te vernieuwen. Het leidt tot 
nieuwe inzichten omtrent de benodigde 
competenties op de arbeidsmarkt en voedt 
daarmee de voortdurende vernieuwing van 
het onderwijs die nodig is om onze studenten 
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. onder-
zoek is tenslotte een belangrijk middel om  
de broodnodige wisselwerking tussen be-
roepspraktijk en onderwijs te structureren en 
kan bovendien een bijdrage leveren aan de 
regionale economie.
 
ook binnen domein Economie en manage-
ment / HES (DEm) krijgt onderzoek langzaam 
maar zeker een belangrijkere plaats. Dat uit 
zich op verschillende manieren: een groeiend 
aantal lectoraten, meer aandacht voor het 
integreren van onderzoeksresultaten in het 
onderwijs; de ontwikkeling van ‘onderzoeks-
leerlijnen’ om onderzoeksvaardigheden aan 
studenten bij te brengen; het beschikbaar 

stellen van middelen voor professionalisering 
van docenten op het gebied van onderzoek 
en het faciliteren van promotieonderzoek. 
Het onderzoek wordt ingebed in de regio 
door intensief samen te werken met en in 
opdracht van het bedrijfsleven. De recente 
oprichting van het Kenniscentrum Economie 
en management heeft als doel het onderzoek 
verder uit te bouwen, te professionaliseren en 
optimaal te integreren in het onderwijs. 

DEm heeft de ambitie haar onderzoek pro-
grammatisch op te zetten. De keuzes in deze 
programmering zijn gemaakt om focus en 
samenhang te creëren binnen de onderzoeks-
onderwerpen die voortkomen uit het brede 
scala aan opleidingen in het domein. Een 
onderzoekprogramma is richtinggevend, het 
maakt verdieping van kennis mogelijk, het 
helpt DEm zich sterker te profileren op deze 
thema’s en zorgt ervoor dat we een serieuze 
en kritische partner zijn bij vraagstukken op 
het gebied van economie en management.

onderzoek in het hbo
onderzoek is een relatief nieuwe taak in 
het hbo. De instelling van de SKo-gelden 
ten behoeve van lectoraten in 2001 was 
voor de meeste hbo-instellingen het begin 
van een stimuleringsproces om lectoren 
en kenniskringleden onderzoek te laten 
uitvoeren. Daarvoor vond onderzoek 
plaats vooral op eigen initiatief van een 
of meer docenten, al dan niet in samen-
spraak met het management. inmiddels 
hebben hbo-instellingen de beschikking 

1. InleIdIng
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2. de KennIseconomIe

2.1 KEnniSEconomiE: VRagEn, 
uitDagingEn En PaRaDoxEn
nationaal en internationaal staat de kennis-
economie al jarenlang hoog op de agenda.  
op Europees niveau wordt sterk ingezet op 
kenniseconomie om het hoofd te bieden aan 
mondiale concurrentie. in het Verdrag van  
Lissabon (2000) hebben de Eu-lidstaten afspra-
ken gemaakt om de uitgaven aan R&D en in-
novatie fors te verhogen; ook is het streven dat 
tenminste 50% van de beroepsbevolking een 
bachelor- of masterdiploma heeft. De gedachte 
hierachter is dat Europa niet in staat is om op 
kosten te concurreren en zich daarom op  
kennis en innovatie moet richten. in de onlangs 
vastgestelde Eu 2020 strategie komen deze 
doelen opnieuw terug.

ook in nederland is kenniseconomie een “hot 
issue”. De regering heeft zich gecommitteerd 
aan de Lissabon-doelstellingen en creëerde een 
innovatieplatform om een kennisagenda op te 
stellen en uit te voeren. Regelmatig laait de  
discussie op over de vraag waar nederland 
staat als kenniseconomie en welk beleid er 
gevoerd moet worden om deze positie te 
versterken. Steeds weer duikt het begrip op 
in discussies over onderwijshervormingen, 
industrie- en innovatiebeleid. maar wat is de 
kenniseconomie eigenlijk? Wat betekent de 
kenniseconomie voor het bedrijfsleven, voor 
HRm-managers, voor het onderwijs, voor de 
arbeidsmarkt en voor de regio amsterdam? 

Kennis is altijd een belangrijke motor ge-
weest van economische ontwikkeling en 

productiviteitsverhoging, maar de laatste 
decennia is het belang hiervan toegenomen. 
in economische modellen speelde kennis 
lange tijd nauwelijks een rol van betekenis, 
maar dat veranderde toen Paul Romer zijn 
endogene groeitheorie introduceerde. Deze 
theorie stelt dat economische groei voor een 
groot deel wordt bepaald door de voort-
durende toename van technologische kennis 
en kennis in de vorm van ‘menselijk kapitaal’ 
(Romer, 1990). 

inmiddels wordt de centrale rol van kennis 
in economische processen breed onderkend 
en het begrip ‘kenniseconomie’ wordt veel 
gebezigd. Er zijn echter verschillende defi-
nities in omloop, die elk een ander aspect 
benadrukken. Voor Powell (2004) is de kern 
van de kenniseconomie dat de kennisontwik-
keling, door de toepassing van nieuwe infor-
matietechnologie en globalisering, sneller gaat 
en dat kennis steeds sneller veroudert. Hij 
definieert kennis economie als “production and 
services based on knowledge intensive activi-
ties that contribute to an accelerated pace of 
technological and scientific advance as well as 
equally rapid obsolescence” (Powell, 2004). Die 
snelle veroudering leidt tot een innovatieratrace 
en verhoogt het belang van investeringen in 
onderwijs en onderzoek. niet investeren be-
tekent achterblijven. De oESo ziet de kennis-
economie vooral op macroniveau en kiest voor 
een beschrijvende definitie: kenniseconomieën 
zijn “economies directly based on produc-
tion, distribution and use of knowledge and 
information” (oEcD, 1996). De Wereldbank 

die kritisch is over de rol van de hoger onder-
wijsinstellingen in de regio. amsterdam lijdt 
volgens de oESo aan de zogenaamde ‘‘Dutch 
paradox’’: er wordt voortreffelijk onderzoek 
gedaan, maar het leidt niet of nauwelijks tot 
nieuwe producten, diensten of technologieën 
waarmee geld verdiend kan worden; te vaak 
staat het onderzoek ‘met de rug naar de 
regio’. De oESo concludeert dat een betere 
afstemming nodig is tussen de economische 
kracht van amsterdam en de speerpunten 
van de universiteiten en hogescholen.

Het programma geeft voor een langere pe-
riode focus en richting aan het onderzoek 
in het domein; het helpt om het domein te 
profileren, vragen uit de praktijk te articuleren 
en te selecteren en het is een richtsnoer voor 
nieuwe investeringen in mensen en compe-
tenties. Het onderzoeksprogramma is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking tussen de 
lectoren van het domein en de leden van 
de onderzoekscommissie DEm. Daarnaast 
zijn de richtinggevende thema’s getoetst bij 
de directie en mt van het domein en bij de 
opleidingsmanagers tijdens een strategische 
werkbijeenkomst in november 2010. Verder 
zijn een aantal belangrijke stakeholders in de 
regio amsterdam geconsulteerd (zoals EZ, aim, 
mKB) en enkele grote bedrijven in de regio 
(Flora Holland, ing en cordaan) om na te gaan 
wat hun onderzoeksvragen en -behoeften zijn 
en op welke wijze het onderzoeksprogramma 
van DEm daar een bijdrage aan kan leveren. 
De input van deze stakeholders vormt het 
uitgangspunt van dit programma.

Het programma omvat vier thema’s, die 
enerzijds een reflectie zijn van wat er aan 
onderzoeksvragen leeft bij het beroepenveld 
in de regio amsterdam en anderzijds een 
weerspiegeling zijn van de huidige activi-
teiten binnen de lectoraten en de overige 
expertise binnen het domein. De thema’s van 
het onderzoeksprogramma zijn nadrukkelijk 
bedoeld als een eerste stap in de visieontwik-
keling op onderzoek binnen het domein, 
uitgaande van vragen, zowel vanuit de be-
roepspraktijk als het onderwijs, en uitgaande 
van de verwachte groei van het aantal lecto-
raten de komende jaren.

leeswijzer
Dit document is als volgt opgebouwd. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de context waarin het 
onderzoek zijn plaats krijgt: fundamentele 
veranderingen in economie en management 
in het kader van de kenniseconomie. Het 
hoofdstuk roept een groot aantal relevante 
praktijkvragen en onderzoeksthema’s op en 
vormt zo een verantwoording voor de thema-
tische keuzes. Hoofdstuk 3 vormt de kern van 
dit document. Het beschrijft de hoofdrichting 
van het onderzoeksprogramma en bevat een 
verdere uitwerking en onderbouwing van 
vier thema’s waar het onderzoek zich op zal 
richten. Hoofdstuk 4 tenslotte gaat over de 
implementatie. centrale aspecten zijn hier de 
inbedding in het onderwijs en de relatie met 
de beroepspraktijk.
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decennia geleden volstrekt ondenkbaar was. 
tegelijk is er een tendens tot homogenise-
ring. onder invloed van de internationali-
sering van de economie nemen regionale 
verschillen in modebeelden en trends af; 
winkelstraten zien er overal hetzelfde uit; 
architectuur en stedenbouw ontwikkelen 
zich langs mondiale trends en ondanks de 
drang tot profilering lijken de zakencentra 
van steden over de hele wereld steeds meer 
op elkaar. Deze paradox wordt ook wel 
omschreven als het fenomeen ‘glocal’. Een 
derde paradox betreft de waardering van 
kennis. aan de ene kant wordt steeds meer 
onderkend dat kennis de sleutel is tot wel-
vaart en investeren veel landen en bedrijven 
veel in kennisontwikkeling en onderwijs. 
tegelijk is de maatschappelijke waardering 
en status van het onderwijs de afgelopen 
decennia sterk gedaald; ook zijn er aanwij-
zingen voor een afnemend vertrouwen van 
burgers en consumenten in ‘de’ wetenschap 
en andere vormen van systematisch verwor-
ven kennis. Voorbeelden zijn de recente crisis 
naar aanleiding van het klimaatrapport; dis-
cussies over de evolutietheorie; het afnemende 
vertrouwen van burgers in de reguliere, 
“science-based” geneeskunde. als vierde 
en laatste paradox noemen we de steeds 
groter wordende kloof tussen geletterden 
en ongeletterden. Waar de kenniseconomie 
de nadruk legt op hoger opgeleiden, onder-
zoek en ontwikkeling wordt vaak vergeten 
dat er een steeds grotere groep mensen tot 
de ongeletterden behoort. Dit probleem 
doet zich niet alleen voor in de zogenaamde 

ontwikkelingslanden, ook in nederland zijn 
meer dan een miljoen mensen functioneel 
ongeletterd, zij kunnen onvoldoende lezen 
schrijven en soms rekenen om volwaardig in 
de maatschappij te kunnen functioneren. Dit 
is niet alleen een maatschappelijk probleem, 
economisch beschouwd blijft veel potentieel 
onderbenut. 

2.2 innoVatiE En PaRticiPatiE 
Het onderzoeksprogramma van het  
Kenniscentrum Economie en management 
heeft als titel ‘innoveren en participeren in  
de kenniseconomie’. 

Het begrip innovatie verwijst naar het be-
lang van vernieuwing in het bedrijfsleven, 
onderwijs, overheid en maatschappelijke 
organisaties. Snelle technologische ontwik-
kelingen bieden nieuwe kansen en vragen 
andere antwoorden. maar bij innovatie 
gaat het niet alleen om technologie. net zo 
belangrijk zijn nieuwe organisatievormen, 
nieuwe behandelmethoden, nieuwe mar-
ketingconcepten, financieringsconstructies, 
of hrm-praktijken. Hoe komen bedrijven en 
organisaties tot (organisatorische) innovaties? 
Welke nieuwe competenties en typen leider-
schap worden gevraagd in de kenniseconomie 
en wat betekent dat voor leerprocessen? 
Welke ‘leeromgevingen’ helpen om innovatie 
en kennisdeling in de stad te bevorderen?

Het begrip participatie in de titel van ons 
onderzoeksprogramma heeft betrekking 
zowel op mensen als organisaties. Er zijn veel 

hanteert een meer normatieve benadering en 
benadrukt dat kenniseconomie effectief zou 
moeten bij dragen aan welvaart en welzijn: 
een kenniseconomie is een economie “where 
organizations and people acquire, create, dis-
seminate and use knowledge more effectively 
for greater economic and social development” 
(World Bank, 2008). Hier staat participatie in de 
kenniseconomie centraal, hetgeen ook in ons 
onderzoeks programma een kernpunt is.

Een gedeelde notie in bovengenoemde  
benaderingen is het toegenomen belang van 
kennis als productiefactor, als belangrijkste 
bron van welvaart. Daarbij gaat het niet  
alleen om het creëren van nieuwe kennis  
(via onderzoek en ontwikkeling), maar ook  
om kennisdeling, toegang tot kennis en het 
gebruik van kennis.

paradoxen
De kenniseconomie kenmerkt zich door 
paradoxen. Enerzijds is er een explosie van 
kleinschaligheid in de economie: de opkomst 
van kleine, flexibele bedrijfjes die succesvol 
kunnen opereren, de onstuimige groei van 
het zelfstandig ondernemerschap; anderzijds 
zien we bedrijven ontstaan van ongekende 
omvang – zoals microsoft en google – met 
aanzienlijke marktmacht. Een andere para-
dox is het samengaan van diversiteit en ho-
mogenisering. De diversiteit in het product- 
en dienstenaanbod is enorm toegenomen 
door het opbreken van voormalige staatsmo-
nopolies, het dereguleren van markten en de 
opkomst van nieuwe technologieën. Er is een 
ongekende variëteit ontstaan in bijvoorbeeld 
telecomdiensten, post- en pakketdiensten, 
energiediensten en zorgdiensten, die twee 
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3. Het onderzoeKsprogramma

3.1 DE HooFDRicHting En 
ViER tHEma’S
in het onderzoeksprogramma ‘innoveren  
en participeren in de kenniseconomie’  
komen eerder genoemde vragen en aan-
dachtsgebieden aan de orde. alle vragen 
tezamen kunnen in een centrale en over-
koepelende probleemstelling geformuleerd 
worden: Wat zijn de consequenties van de 
transitie naar een kenniseconomie voor  
organisaties, consumenten, werknemers en 
het onderwijs (in het bijzonder in de regio 
amsterdam) en hoe spelen zij in op de  
veranderingen die met deze transitie  
gepaard gaan?

aansluitend op de missie en ambities van  
het domein richten we ons op econo-
misch georiënteerde praktijkvragen en 
management vraagstukken die leven in de 
regio amsterdam en vergelijken die met 
ontwikkelingen elders. 

Het onderzoek brengt relevante veranderingen 
en vraagstukken aan het licht, interpreteert 
deze, onderzoekt wat de implicaties ervan 
zijn voor organisaties, werknemers en con-
sumenten, en leidt tot toepasbare (beleids)
adviezen en aanbevelingen. 

We kiezen binnen het domein voor 
een viertal kernthema’s: 
- Diensteninnovatie 
- Hrm en leiderschap 
- Stadseconomie en management
- internationalisering

Voor elk van de thema’s geldt dat er een 
sterke inhoudelijke koppeling is met de  
specifieke context in de regio amsterdam.  
De invulling van de thema’s sluit aan bij  
de eigenheid van deze regio, met haar 
sterk internationaal georiënteerde diensten-
economie en hoge mate van diversiteit in de 
arbeidsmarkt, en vergroot daarmee de kans 
op interessante regionale inbedding van het 
onderzoek. tevens geldt voor elk thema dat 
er binnen het domein al een zekere mate 
van kritische massa aanwezig is om ons 
naar buiten toe te profileren als kennis-
centrum en onderzoekspartner. En last but 
not least dragen de thema’s bij aan de prio-
riteiten en missie zoals die zijn geformuleerd 
in het domeinplan “Best Business School”: 
ondernemerschap, internationalisering, 
innovatie, van en voor amsterdam. in de 
thema’s staat steeds een specifiek type actor 
centraal (alhoewel de scheiding uiteraard 
nooit exclusief is). in het eerste thema zijn de 
centrale actoren het bedrijf en de consument; 
in het tweede thema de werknemer en de 
manager – in relatie tot de organisatie –; in 
het derde thema is de geografische entiteit 
de centrale “unit of analysis” (regio, stad, 
wijk, gebied). thema vier speelt op alle  
genoemde gebieden.

in het vervolg van dit hoofdstuk worden de 
thema’s verder uitgewerkt. 

vragen over de veranderende relatieve  
positie van lager en hoger opgeleiden in  
de arbeidsmarkt en de positie van (arbeids)
migranten. Hoe ervoor te zorgen dat ieder-
een mee kan doen in de kenniseconomie? 
Hoe om te gaan met de groeiende diversiteit 
in de maatschappij en binnen organisaties? 
Voor ondernemingen is een belangrijk thema 
hoe men nieuwe kennis kan absorberen en 
omzetten in nieuwe producten en praktijken 
en zo kan participeren in de kenniseconomie. 
Wat zijn de barrières en bottlenecks waardoor 

veel (mkb) bedrijven er niet in slagen om  
nieuwe inzichten op te pikken en effectief 
toe te passen in hun organisatie?
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worden kennisintensieve diensten steeds 
belangrijker voor de concurrentiekracht 
van nederland (Kwakman et al., 2010). Het 
 innovatieplatform (2010) concludeert dat 
een stijging van de productiviteit door meer 
innovatie in de nederlandse dienstensector 
noodzakelijk is om internationaal sterker te 
kunnen concurreren. 

Kenmerkend voor de kenniseconomie is het 
proces van ‘creatieve destructie’ (Schumpeter, 
1942). De kennisontwikkeling gaat steeds 
sneller, terwijl bestaande kennis steeds snel-
ler veroudert. Hierdoor is innovatie nu, meer 
dan in het verleden, van levensbelang voor 
iedere organisatie. Snelle kennisontwikkeling 
leidt ook tot verdergaande specialisatie en de 
noodzaak tot samenwerking om te innoveren. 
nieuwe samenwerkingsvormen als ‘co-creatie’, 
‘open innovatie’ en “crowdsourcing”, worden 
in toenemende mate toegepast om verspreide, 
specialistische kennis beter te benutten en 
samen te voegen. Zoals gezegd hebben veel 
dienstverlenende bedrijven, in het bijzon-
der mkb-bedrijven, echter moeite om zich 
aan te passen aan deze snel veranderende 
omgeving, waarin innovatie een kritische 
overlevingsfactor is. inzicht in de eigen in-
novatiecapaciteit, succes- en faalfactoren in 
het innovatieproces en de behoeften van 
de klant zijn belangrijk voor de overlevings-
kansen van dienstverlenende bedrijven in de 
kenniseconomie.

tot voor kort richtte het “mainstream” inno-
vatieonderzoek zich nog altijd hoofdzakelijk 

op productieondernemingen. Doordat de 
nederlandse economie in toenemende mate 
zal bestaan uit dienstverlenende bedrijven 
neemt ook de behoefte aan wetenschappelijk 
onderzoek naar innovaties in de diensten-
sector toe (Kwakman et al., 2010). 

Verder blijkt uit de diverse interviews die 
we gehouden hebben om input te krijgen 
voor dit onderzoeksprogramma, dat er ook 
binnen de grootstedelijke agglomeratie 
amsterdam een sterke behoefte bestaat aan 
(praktijkgericht) onderzoek naar diensten-
innovaties2. 

innovatie in het algemeen kan omschreven 
worden als een “multi-stage process where-
by organizations transform ideas into new/
improved products, service or processes, in 
order to advance, compete and differentiate 
themselves successfully in their marketplace” 
(Baregheh et al., 2009, p. 1334). innovatie 
kan verder onderverdeeld worden in twee 
belangrijke vormen: productinnovatie en 
procesinnovatie (Baregheh et al., 2009). 
onder productinnovatie wordt het succesvol 
introduceren van nieuwe of significante ver-
beteringen op (bestaande) producten ver-
staan. Procesinnovatie daarentegen behelst 
het succesvol adopteren van nieuwe bedrijfs-
processen en businessmodellen met als doel 
om onder meer de concurrentiepositie en 
productiviteit van organisaties te verbeteren. 
Bij innovatie gaat het dus niet alleen om  
het succesvol ontwikkelen van nieuwe  
producten. net zo belangrijk zijn het  

2  Dit bleek onder meer uit de interviews met ing, de aim en de dienst EZ van de gemeente amsterdam.

tHEma 1: DiEnStEninnoVatiE
amsterdam is een echte diensteneconomie. 
in 2009 behoorde maar liefst 90% van 
alle bedrijfsvestigingen in de gemeente 
amsterdam tot de dienstverlenende sector 
(gemeente amsterdam, 2010). in termen 
van werkgelegenheid bedroeg het aandeel 
van de dienstensector in amsterdam in 
2009 zelfs 93% (gemeente amsterdam, 
2010). Veel voorkomende dienstverlenende 
bedrijven in de grootstedelijke agglomeratie 
amsterdam zijn detail- en groothandelsbe-
drijven, managementadviesbureaus, horeca-
bedrijven, juridische dienstverleners en 
bedrijven in de gezondheidszorg (cBS, 2010; 

bewerking Hva). Dienstverlenende sectoren 
waarin amsterdam gespecialiseerd is ten 
opzichte van andere grootstedelijke agglo-
meraties zijn onder andere: mediabedrijven, 
reclame- en marktonderzoeksbureaus, film- 
en tv-productie, kunst, uitgeverijen, vervoer 
over land en financiële dienstverlening  
(cBS, 2010; bewerking Hva).

De dienstensector is niet alleen belangrijk 
voor amsterdam, maar ook voor de neder-
landse economie als geheel. Zo is de dien-
stensector in nederland goed voor een ruime 
meerderheid van ons Bruto Binnenlands 
Product en de werkgelegenheid. Daarnaast 

Organisaties regio
Amsterdam

Kennisinstellingen

Kenniscentrum
DEM / HvA

- Bedrijfsleven
- Non-profit
- Publieke sector

- Hbo
- Universiteiten
- Kenniscentra

- Promovendi en docenten
- Opleidingsmanagers
- StudentenIn
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Figuur 1: een overzicht van 
de belangrijkste stakeholders 
die betrokken zijn bij de 
totstandkoming van dit 
onderzoeksprogramma. 
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waarbij het innovatieproces binnen 
 individuele dienstverlenende bedrijven 
 centraal staat. Een microbenadering sluit 
immers enerzijds goed aan op de doelstelling 
van hbo-onderzoek: het middels onderzoek  
komen tot bruikbare nieuwe inzichten voor 
de beroepspraktijk3. anderzijds maakt een 
microbenadering de integratie van onder-
zoek naar diensten-innovaties in de praktijk-
stages van hbo-studenten mogelijk4.

Het lectoraat ‘online ondernemen’ binnen 
DEm houdt zich primair bezig met diensten-
innovatie op microniveau. Binnen dit lecto-
raat ligt het zwaartepunt van het onderzoek 
op de effecten van het internet als proces-
innovatie voor mkb-bedrijven en hun klanten 
(consumenten). Het succes en de evolutie 
van online businessmodellen en de adoptie 
van social media door mkb-bedrijven en 
consumenten zijn belangrijke onderzoeks-
thema’s waar dit lectoraat zich de komende 
vier jaar op zal richten.

tHEma 2: HRm En 
LEiDERScHaP
Het thema ‘hrm en leiderschap’ in dit 
 onderzoeksprogramma heeft betrekking 
op leervermogens van werknemers, op hun 
kennisontwikkeling en op welke richting die 
ontwikkeling opgaat. als de omgeving de 
mogelijkheden en de ruimte biedt, kunnen 
mensen hun vermogens aanspreken om te 
leren en te ontwikkelen. Een kennisecono-
mie heeft daarom leidinggevenden nodig die 
leermogelijkheden bieden en sturing geven. 
in een kenniseconomie zijn stakeholders  
in staat om van fouten te leren. in een 
 lerende organisatie kan kennis beklijven  
en ontwikkelen.

Het thema hrm en leiderschap benaderen 
wij vanuit de participatie en innovatie van 
de kenniseconomie: het programma gaat 
over werkplek-leren en formele scholing, 
over de basiskwalificatie die nodig is op de 
arbeidsmarkt en het bewaken van de profes-
sionaliteit van beroepsbeoefenaren. De inno-
vatie en participatie van de kenniseconomie 
vraagt nieuwe vormen van leider schap, met 
leiderschapsconcepten over duurzaamheid, 
(internationale) verantwoordelijkheid, trans-
parantie en intercultureel leiderschap.
 
Hrm is een vak dat in de bedrijven en in-
stellingen vooral op microniveau wordt uit-
geoefend. Dit geldt ook voor management 
hoewel de grenzen van de organisatie 
steeds meer worden overschreden. modern 
management vereist het adequaat kunnen 

3  innovatie-onderzoek op meso- of macroniveau leidt 

doorgaans niet tot concrete handvatten voor de  

beroepspraktijk.
4  Zo is in september 2010 vanuit het lectoraat 

Kennis economie van amsterdam een onderzoek  

naar diensten-innovatie gestart waarbij studenten  

commerciële Economie middels een innovatiescan  

data over dit onderwerp verzamelen in hun stagebedrijf.

succesvol ontwikkelen of adopteren van nieu-
we organisatievormen, behandelmethoden, 
marketingconcepten, of hrm-praktijken.Voor 
het mkb is een belangrijk thema hoe men 
nieuwe kennis kan absorberen en omzetten 
in nieuwe producten en praktijken en zo kan 
participeren in de kenniseconomie.

Binnen het thema diensteninnovatie van het 
onderzoeksprogramma van DEm is zowel 
aandacht voor product- als procesinnovaties. 
De formulering van de specifieke onder-
zoeksvragen is mede tot stand gekomen op 
basis van de interviews die met belangrijke 
stakeholders in amsterdam (zie bijlage 1) 
gehouden zijn.

Binnen het deelthema ‘product-
innovatie binnen de dienstverlenende 
sector’ staan onder andere de vol-
gende onderzoeksvragen centraal:

1.1 Hoe verloopt het proces van product-
innovatie in dienstverlenende bedrijven?
1.2 in hoeverre verschilt het proces van 
productinnovatie tussen kennisintensieve en 
minder- kennisintensieve dienstverlenende 
bedrijven?
1.3 Wat zijn de kritische succesfactoren 
en valkuilen van productinnovaties binnen 
dienstverlenende bedrijven?
1.4 Wat zijn de kosten en baten van het 
ontwikkelen van een productinnovatie  
binnen de dienstensector?
1.5 Welke nieuwe diensten ontstaan rondom 
nieuwe technologieën?

1.6 Voor welke soorten klanten (consumenten) 
is een productinnovatie (in de toekomst) met 
name interessant?

Binnen het deelthema ‘procesinno-
vatie binnen de dienstverlenende 
sector’ staan onder andere de vol-
gende onderzoeksvragen centraal:

1.7 Wat zijn de kritische succesfactoren en 
valkuilen van procesinnovaties binnen de 
dienstverlenende bedrijven?
1.8 Wat zijn de kosten en baten van 
procesinnovaties binnen dienstverlenende 
bedrijven?
1.9 Hoe succesvol zijn nieuwe business-
modellen en strategieën?
1.10 Welke soorten dienstverlenende 
bedrijven lopen voorop in de adoptie van een 
procesinnovatie en welke blijven achter?
1.11 in hoeverre sluiten nieuwe business-
modellen en strategieën van dienstverleners 
aan op de wensen/het gedrag van de klant 
(de consument)?
1.12 Welke diensten worden overbodig door 
de opkomst van nieuwe technologieën?

en voor beide deelthema’s de vraag:

1.13 in hoeverre is de nederlandse wet- 
en regelgeving (inclusief subsidiebeleid)  
beperkend of stimulerend voor product- en 
procesinnovatie binnen de dienstensector?

Verder kiezen we binnen deze deelthema’s 
bewust voor een microbenadering,  
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vervolg hr-development activiteiten  binnen 
bedrijven en instellingen. Dat geldt overigens 
ook voor een goede gezondheidszorg en een 
dynamische arbeidsmarkt. groepen werkne-
mers mogen immers niet te lang werkeloos 
zijn, ze moeten uitgenodigd worden om hun 
talenten en kracht te tonen en in te zetten. 
Zonder goed onderwijs geen kenniseconomie 
en zonder goede gezondheidszorg geen vi-
tale inzet van werknemers. Zonder een dyna-
mische arbeidsmarkt geen in- en doorstroom 
van werknemers. goed onderwijs en een 
dynamische arbeidsmarkt vereisen een infra-
structuur op stedelijk en regionaal niveau, 
door middel van een conglomeratie van  
bedrijven en instellingen. Het domein  
Economie en management is onderdeel van 
de stedelijke omgeving en is mede verant-
woordelijk voor het niveau en dus de arbeids-
participatie van toekomstige (HR)managers. 
De onderzoeksvragen zijn breder gesteld dan 
de doelgroep hoger opgeleiden, maar worden 
volop gedragen door de opleidingen. 

de onderzoeksvragen die in deze 
context van organisaties aan de orde 
komen zijn bijvoorbeeld: 

2.1 Welke nieuwe eisen worden gesteld aan 
werknemers en afgestudeerden, van vmbo tot 
universitair geschoolden? Zijn de werknemers 
en alumni in de regio voldoende opgeleid om 
te functioneren op de arbeidsmarkt? Welke 
beroepsopleidingen zijn daartoe nodig? 
2.2 Hoe verloopt de aansluiting van de 
 beroepsopleidingen met de regionale arbeids-

markt? Waar liggen knelpunten? 
2.3 Hoe functioneert de regionale en interna-
tionale arbeidsmarkt in amsterdam? 
2.4 Welke rol vervullen kennisinstellingen in 
de regio voor een leven lang leren, naast aller-
lei private partijen die zich op de professionele 
onderwijsmarkt begeven? 

omdat participatie van alle poten-
tiële werknemers noodzakelijk 
is om de economie draaiende te 
houden, vragen wij ons af: 

2.5 in hoeverre in het onderwijs aangesloten 
wordt bij alle groepen op de arbeidsmarkt? 
Welke leerconcepten ontwikkeld moeten 
worden om iedereen, zowel hoger als lager 
opgeleiden, mee te laten doen in de kennis-
economie? 
2.6 Welke mogelijkheden er bestaan tot 
een tweede loopbaan voor ouder wordende 
werknemers? Hoe zien die mogelijkheden 
eruit voor verschillende beroepen?

op het niveau van de bedrijven en instellingen 
leidt de transitie van een industriële economie 
naar een kenniseconomie tot belangrijke ver-
schuivingen. typerend voor het ‘oude’ model 
van (industrieel) organiseren waren verticale 
integratie, hiërarchische structuren, een hoge 
mate van specialisatie en fragmentatie, ge-
segregeerd mannen- en vrouwenwerk, full-
time contracten, hoge vakbondsdichtheid et 
cetera. De moderne organisatie kenmerkt 
zich door een focus op dienstverlening, 
 netwerkstructuren (intern en extern), minder 

opereren in strategische netwerken. Boven-
dien komen succesvolle innovaties in een 
kenniseconomie vaak tot stand op het snij-
vlak van organisaties of door een verrassende 
nieuwe combinatie van technologieën en 
competenties. Dit geldt ook voor de moderne 
werknemer: een leven lang in dienst bij 
eenzelfde werkgever is niet gangbaar meer, 
verzorgd worden door de werkgever even-
min. Werknemers, of zij dat nu willen of niet, 

zijn vaak de eigenaar van de eigen loopbaan 
en levensloop.

Bedrijven en instellingen kunnen alleen func-
tioneren als ook op het macroniveau, bij-
voorbeeld het stedelijk niveau, oog is voor de 
“human resources’’ en “urban management’’. 
goede onderwijsvoorzieningen in de omge-
ving (waaronder de vormgeving van de basis-
kwalificatie) vormen het uitgangspunt voor 
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met leren en professionaliseren bedoelen 
we meer dan alleen de scholingsactiviteiten 
waarvan werknemers onder de 40 gebruik 
van maken. We bedoelen ook het zelf bij-
houden van nieuwe ontwikkelingen, reflec-
teren op de eigen dagelijkse praktijk, het 
delen van kennis binnen en buiten de orga-
nisatie en het genereren van nieuwe kennis 
op de eigen werkplek of door het doen van 
onderzoek. Een professional organiseert zijn 
eigen leren en voor niet-professionals vloeit 
het leren voort uit de eisen die de organisatie 
stelt aan zijn werknemers. Leren en profes-
sionaliseren van niet-professionals vraagt om 
visie en leiderschap zowel in de organisatie 
als daarbuiten. Leren en professionaliseren, 
bij voorkeur gedurende de hele loopbaan, 
zijn het fundament van een kenniseconomie 
en zorgen voor een flexibele arbeidsmarkt. 
Een leven lang leren is belangrijk omdat 
men nooit is uitgeleerd en het is een goed 
middel om mensen bij de tijd en bij de les 
te houden. maar een leven lang leren gaat 
niet vanzelf, het vraagt om een actieve par-
ticipatie van alle betrokkenen in bedrijven en 
instellingen naast ondersteunende randvoor-
waarden. 

de bovenstaande vraagstukken 
die in de bedrijven en instellingen 
in amsterdam en regio spelen,
kunnen we als volgt formuleren:

2.7 op welke wijze delen professionals 
 kennis met elkaar in verschillende branches, 
wie organiseren dat leertraject en voor wie, 

welke leerbehoeften hebben verschillende 
groepen werknemers, hoe gaan ouderen 
om met nieuwe ontwikkelingen en kennis?
2.8 Waartoe leidt een leven lang leren? 
Hoe ziet het loopbaan eruit voor mensen 
met op het eerste gezicht minder mogelijk-
heden (cordaan)? 
2.9 Hoe kunnen we in het bedrijf opleidingen 
organiseren voor ongeletterde werknemers 
(Flora Holland)?
2.10 Hoe leren zelfstandigen die niet aan een 
arbeidsorganisatie zijn gebonden (Bouwend 
nederland)? Hoe kan hun kennis behouden 
blijven voor de instelling/het bedrijf en de 
sector (Bouwend nederland/cordaan)?
2.11 Hoe wordt het leren in bedrijven 
georganiseerd? Welke rol spelen formele 
teams en informele communities in kennis-
uitwisseling en kennisdeling? 
2.12 Welke nieuwe manieren van organisatie 
zijn nodig in een tijdsgewricht waarin  
organisaties en instellingen steeds groter 
worden? (cordaan)
2.13 Hoe kunnen kosten en baten van 
hrd-beleid en van een leven lang leren in 
kaart worden gebracht? 

En tot slot gaat innovatie in de kennisecono-
mie ook over de leiders die verantwoordelijk 
zijn voor de duurzaamheid ervan.
2.14 Hoe ziet leiderschap eruit in een snel 
veranderende wereld? 
2.15 Wat wordt verstaan onder ethisch 
en duurzaam handelen, niet alleen in de  
financiële wereld maar ook in andere 
sectoren? 

hiërarchie en meer teamwork. Veel bedrijven 
hebben zich omgevormd tot flexibele or-
ganisaties met een ‘harde kern’ met daar 
omheen een flexibele schil van werknemers 
en zzp’ers. Door netwerkvorming en spe-
cialisatie zijn organisaties afhankelijk van 
elkaar geworden. De maatschappelijke rol 
van werk is ook veranderd: nu zijn er vooral, 
tweeverdieners, minder standaardcontrac-
ten, thuiswerk is normaal geworden en de 
organisatiegraad is sterk gedaald (Rubery 
2005). Waar de semi- en ongeschoolde ar-
beiders vragen om een betrouwbare cao, 
vraagt het groeiende aantal professionals 
en managers in de nieuwe economie om 
training en ontwikkelingsmogelijkheden, 
autonomie en onafhankelijkheid. Deze eisen 
van professionals en managers ten aanzien 
van hun werk lijken in een kenniseconomie 
(ook in crisistijd) ook te gelden voor het on-
geschoolde en lager personeel. maar zijn die 
ongeschoolde werknemers er nog wel? Veel 
eenvoudig werk wordt immers uitbesteed 
naar lage lonen landen, zo luidt de redene-
ring. migranten worden ingevlogen om het 
eenvoudige werk te doen als dat nodig is. 
Lager opgeleiden en migranten die de taal niet 
optimaal beheersen, krijgen vaak veel minder 
mogelijkheden en zijn kwetsbaarder in tijden 
van economische neergang. in een stad als 
amsterdam is dat een probleem. Juist parti-
cipatie van lager opgeleiden is van belang, 
zo stelde Flora Holland, om het bedrijf te 
laten functioneren. Ze zijn onmisbaar voor de 
uitvoerende functies, ze staan met de benen 
in de modder en vervullen functies die niet 

verplaatst kunnen worden naar lage lonen 
landen (bijvoorbeeld de zorg). in de stad 
amsterdam begint de kloof tussen hoger en 
lager opgeleiden steeds groter te worden 
(Paorapportage 2010). 

De opkomst van de kenniseconomie gaat 
gepaard met een steeds verder gaande indi-
vidualisering en flexibilisering van de arbeid. 
Een interessant en vrij recent fenomeen is de 
toename van de zzp’ers. Voor werkgevers van 
grote ondernemingen is deze ontwikkeling 
niet altijd voordelig: in moeilijke tijden kun-
nen contracten weliswaar eenvoudiger be-
eindigd worden, maar zzp’ers zijn vaak goed 
opgeleide werknemers die dan niet meer be-
schikbaar zijn. Voor een economie die steeds 
kennisintensiever wordt zijn goed opgeleide 
werknemers schaars, niet alleen omdat hun 
kennis bijdraagt aan een verhoogde pro-
ductiviteit maar ook omdat de werkgever 
aantrekkelijker wordt met goed geschoolde 
mensen. Sociale innovaties op de grens van 
organisatie en omgeving zijn nodig om deze 
problematiek aan te pakken. 

De multiculturele en internationale arbeids-
markt vereist een nieuwe attitude van werk-
gevers. niet alleen werkgevers vragen om 
meer ondernemende vaardigheden bij hun 
werknemers, werknemers zelf eisen dat er 
ruimte is om zich te ontwikkelen, om hun 
talenten te ontdekken, om arbeid en zorg 
te combineren. Bij de tijd blijven is een kern-
aspect van de meeste banen, beroepen, 
 functies of professies in een kenniseconomie. 
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tHEma 3: StaDSEconomiE En 
managEmEnt

Inleiding
Binnen het thema stadseconomie en  
management doen we onderzoek naar de 
economie van de stad, met een uitgesproken 
focus op de stad amsterdam. We zien de 
stad als de ‘omgeving’ (zowel fysiek, sociaal, 
politiek/bestuurlijk en economisch) waarin 
bedrijven, individuen en instellingen opere-
ren, waar innovatie plaatsvindt en participatie 
essentieel is. De kwaliteit van de stedelijke 
omgeving is een belangrijke economische 
succesfactor en daarmee is het ‘managen’ 
van de stedelijke omgeving essentieel.
 
Steden zijn de brandpunten van de kennis-
economie van de 21e eeuw. na de stedelijke 
neergang van de jaren ‘70 en ‘80 kenden 
veel (niet alle) grote steden in Europa en  
de VS een sterke revival vanaf de jaren ’90.  
De stad won aan populariteit als woonplaats, 
eerst voor yuppen en jonge singles, later  
ook voor gezinnen. Het meest zichtbaar  
is de groeiende populariteit van de stad in 
het gentrificationproces, waarbij oude,  
vervallen stadswijken nabij het centrum  
(zoals de Pijp en de Jordaan in amsterdam) 
populair werden en een ‘facelift’ kregen 
dankzij de instroom van nieuwe, kapitaal-
krachtigere inwoners. in reactie op de  
groeiende vraag naar hoogwaardig stedelijk 
wonen, worden nieuwe stadswijken uit  
de grond gestampt (zoals iJburg in  
amsterdam).

Veel steden, ook amsterdam, profiteren sterk 
van de snel groeiende dienstensector en de 
opkomende creatieve industrie, groeisectoren 
die van oudsher al een sterk urbaan karakter 
hadden. De internationalisering van de eco-
nomie speelt grote steden ook al in de kaart: 
internationale bereikbaarheid (vliegvelden, 
HSL-verbindingen) is een steeds belangrijkere 
locatiefactor voor ondernemingen. Dankzij de 
toenemende welvaart is de stad ook belang-
rijker als ‘consumptie-economie’. Dat is terug 
te zien in de ontwikkeling van (woon)malls 
en entertainmentcomplexen zoals in amster-
dam Zuidoost rondom de arena. maar ook 
binnensteden kennen een ‘‘comeback’’ als 
consumptielocatie, met een sterke groei 
van speciaalzaken, culturele voorzieningen 
en evenementen. De enorme consumptie-
mogelijkheden van een grote stad heeft zich 
tot locatiefactor ontwikkeld en trekt nieuwe 
welvarende inwoners en kenniswerkers aan.

uitdagingen
amsterdam lijkt te profiteren van de op-
komende kenniseconomie: de stad is een 
magneet voor talent, bruist van onderne-
merschap en trekt vernieuwende bedrijven 
aan. maar er zijn ook vele uitdagingen. op 
sociaal gebied is de uitdaging hoe iedereen 
kan meeprofiteren van de kenniseconomie 
(participatie): veel mensen staan langs de lijn 
en schooluitval is een belangrijk probleem. 
Economisch gezien is de concurrentie met 
andere steden groot; hoe kan amsterdam 
zich blijven onderscheiden als vernieuwende, 
internationaal georiënteerde kennisstad met 

2.16 is inspirerend leiderschap voldoende 
om werknemers bij de les te houden? 

Het thema hrm en leiderschap wordt in eerste 
instantie gevoed door twee lectoraten: 
gedifferentieerd HRm en nieuw economisch 
leiderschap. Het lectoraat gedifferentieerd 
HRm richt zich op leer- en ontwikkelvraag-
stukken op een dynamische arbeidsmarkt  
in en buiten de bedrijfspoort.

concrete projecten waar onderzoek naar ge-
daan wordt zijn de aansluiting van  onderwijs 
en arbeidsmarkt voor jongeren, de optimale 
inzet van kennis en ervaring van oudere 
werknemers, de mobiliteit van werknemers 
tussen bedrijven en de professionalisering 
van docenten in de amsterdamse onderwijs-
instellingen. De veranderende amsterdamse 

omgeving en de diversiteit van de (potentiële) 
werk nemers zijn bij elk project van het lecto-
raat een uitgangspunt.
 
Het lectoraat nieuw economisch leiderschap 
richt zich op een specifiek onderdeel van de 
commerciële dienstensector. De financiële 
sector neemt een prominente plaats in de 
regio en in de internationale zakenwereld. 
De recente geschiedenis rond het functioneren 
van de sector en de kritische evaluatie daar-
van is voor economie studenten belangrijk 
om greep te krijgen op het eigen vakgebied. 
Het doel van het lectoraat is om het leider-
schap in de bankwereld onder een kritische 
loep te leggen. Duurzame innovatie en  
transparante participatie in deze sector 
zijn juist in deze tijd en in deze sector  
van groot belang.
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stadseconomie:

3.1 Welke type ‘stedelijke omgevingen’ 
werken bevorderend voor innovatie en  
hoe kunnen dit soort omgevingen tot  
stand komen?
3.2 Hoe functioneren nieuwe ‘kennishubs’ 
zoals het Sciencepark, de Zuidas of het 
nDSm terrein?
3.3 Wat is de economische impact van 
(grote) evenementen die in de stad worden 
georganiseerd? 
3.4 op welke wijze kan de amsterdamse 
cultuursector meer marktgericht gaan  
opereren? 
3.5 Hoe ontwikkelen (achterstands)wijken in 
amsterdam zich in economisch opzicht en 
hoe kan ondernemerschap in deze wijken 
bevorderd worden? 

stedelijk management:

3.6 Hoe kan de samenwerking tussen bedrijfs-
leven en kennisinstellingen in de regio beter 
georganiseerd worden met een specifieke 
focus op academisch ondernemerschap? 
3.7 op welke wijze kan de private sector 
meer betrokken worden bij het oplossen van 
stedelijke vraagstukken?
3.8 Hoe kunnen grote evenementen in 
de stad gemanaged worden?
3.9 Hoe kunnen kosten en baten van grote 
evenementen worden berekend?
3.10 Hoe kunnen nieuwe financierings-
instrumenten effectief worden ingezet bij  
stedelijke projecten en beleid?

onderzoek in dit thema wordt voornamelijk 
uitgevoerd door twee lectoraten: het lecto-
raat Kenniseconomie van amsterdam en het 
nog in te stellen lectoraat Sporteconomics. 
Waar mogelijk en zinvol wordt samengewerkt 
met andere lectoraten binnen het domein.

Het thema Stadseconomie en management is 
ingebed in het urban management initiatief, 
een Hva-breed onderwijs- en onderzoeks-
arrangement dat is gericht op grootstedelijke 
vraagstukken het ‘managen’ daarvan. urban 
management is een krachtenbundeling van 
verschillende domeinen en disciplines binnen 
de Hva en wil recht doen aan de complexiteit 
van stedelijke vraagstukken. Het initiatief 
bestaat uit een bachelor- en een master-
opleiding en een urban Lab waar het onder-
zoek wordt geconcentreerd. Het helpt bij het  
realiseren van de ambitie om niet alleen  
hogeschool van amsterdam maar ook  
hogeschool voor amsterdam te zijn. Het 
domein Economie en management levert en 
ontwikkelt de ‘economie en management’ 
component van urban management.

een sterk innovatie-ecosysteem? Hoe kan de 
omvangrijke culturele sector (van groot be-
lang als vestigingsfactor) overeind blijven in 
een tijd van afnemende subsidies? Hoe kun-
nen grote evenementen – zoals bijvoorbeeld 
de olympische Spelen – bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling van de stad? ook 
ruimtelijk liggen er grote vraagstukken zoals 
het herstructureren van (kantoor) gebieden, 
het faciliteren van de flexibele economie 
(zzp’ers, tijdelijke projecten) en een grote 
woningbouwopgave. 

in ons onderzoek binnen dit thema maken 
we onderscheid tussen twee lijnen: a) stads-
economie en b) stedelijke management 
vraagstukken. in de lijn stadseconomie staat 
de vraag centraal hoe de economie van de 
regio amsterdam zich ontwikkelt, ook ten 
opzichte van andere stedelijke regio’s. Daar-
bij kijken we naar de ontwikkeling van spe-
cifieke groeisectoren en nieuwe industrieën, 
de dynamiek en herontwikkeling van bepaal-
de gebieden (achterstandswijken, of juist  
‘speerpuntgebieden’ zoals de Zuidas of  
het Science Park, de herontwikkeling van  
kantorenlocaties zoals in Zuidoost). ook 
doen we in deze lijn onderzoek naar de eco-
nomische aspecten van (grote) evenementen 
die in de stad worden georganiseerd.

Het onderzoek in de tweede lijn, stedelijke 
managementvraagstukken, gaat over het 
‘organiseren’ van de stad, vanuit economisch 
perspectief. De stad kan worden gezien 
als een arena waarin verschillende actoren 

en belangen met elkaar concurreren om 
schaarse ruimte en middelen. grootstedelijke 
vraagstukken – zoals bijvoorbeeld het her-
ontwikkelen van gebieden, het bestrijden van 
schooluitval, of het stimuleren van innovatie – 
zijn complex en vragen altijd om samenwer-
king tussen betrokken actoren. in veel op-
zichten treedt de overheid terug – recent ook 
gedwongen door de crisis – en zoekt naar 
nieuwe allianties met bedrijven en maat-
schappelijke partners. Dat leidt tot een keur 
aan management- en sturingsvraagstukken, 
niet alleen voor overheden maar ook voor 
woningcorporaties, projectontwikkelaars en 
maatschappelijke organisaties. Er ontstaan 
nieuwe allianties en nieuwe verhoudingen 
tussen publieke en private sector. in deze lijn 
willen we onderzoek doen naar het mana-
gen van de meer economisch georiënteerde 
vraagstukken in de stad. ook willen we on-
derzoek doen naar de beleidsinstrumenten 
die worden ingezet om de economie van de 
stad te versterken.

onderzoeksvragen
Het terrein dat dit thema bestrijkt is groot. 
Het is evident dat, gezien de omvang van  
de onderzoekscapaciteit, het onmogelijk  
is om alle hierboven genoemde issues uit-
puttend te onderzoeken. Daarom kiezen we 
de komende jaren een focus op een beperkt 
aantal concrete vragen. 
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Het thema internationalisering richt zich naast 
de mondialisering van de kenniseconomie 
dan ook op de interculturele en internationale 
samenstelling van de economie en bevolking 
van amsterdam en de gevolgen daarvan voor 
de wijze waarop het hoger onderwijs in  
amsterdam, in het bijzonder het hoger be-
roepsonderwijs in economie en management, 
met dit aspect rekening houdt. Het beroepen-
veld en de samenleving waarvoor het domein 
opleidt, worden steeds meer intercultureel 
en internationaal. Dat geldt ook voor de stu- 
denten- en docentenpopulatie en levert het 
domein relevante nieuwe kennis op. 

De Hogeschool van amsterdam (Hva) heeft 
voor de komende jaren internationalisering 
als een van de centrale speerpunten gekozen 
(Hva, 2007). in het domeinplan Best  
Business School (BBS) benoemde het  
domein Economie en management van 
de Hogeschool van amsterdam internatio-
nalisering al eerder als domeinspecifiek  
strategisch speerpunt (DEm, 2010). De  
belangrijkste reden daarvoor is dat zowel 
het beroepenveld waarvoor het domein 
opleidt als de voor het domein relevante 
nieuwe kennis een bij uitstek internationaal 
karakter dragen.

tHEma 4:
intERnationaLiSERing
internationalisering loopt als leidraad door alle 
thema’s van het onderzoeksprogramma heen. 
De innovatie en participatie in de kennis-
economie kan niet los gezien worden van de 
globalisering van onze samenleving en dat 
geldt in het bijzonder voor een multiculturele 
en internationale regio als amsterdam. De 
economie van amsterdam onderscheidt zich 
in nederland door haar sterke internationale 
oriëntatie. Hoe kan het internationalise-
ringsproces van de amsterdamse economie 
worden getypeerd, gegeven de belangrijke 
regionale verschillen binnen het globalise-
ringsproces? als “global city” is de stad een 
knooppunt van internationale netwerken 
waarin goederen, diensten en kennis worden 
uitgewisseld. Hoe zijn bedrijven – niet alleen 
multinationals – in de regio amsterdam  
gelinkt aan internationale netwerken? Welke 
kansen en bedreigingen doen zich voor?  
Wat betekent de internationalisering van  
de economie voor competenties van (toe-
komstige) werknemers? Wat zijn de implica-
ties voor het onderwijs dat wij aanbieden? 

in een recente analyse pleit de oESo voor een 
grotere inspanning om de immigranten in 
amsterdam te integreren in onderwijs, arbeid 
en samenleving en amsterdam aantrekkelijk 
te maken voor “global talent” (oEcD/imHE, 
2010). Het wijst op de noodzaak voor een 
internationaliseringsbeleid dat – met inacht-
neming van de toenemende internationale 
concurrentie in onderwijs en onderzoek – beter 

aansluit bij de internationale potentie van de 
stad en zijn hoger onderwijs. Dit kan door 
een breder internationaal onderwijsaanbod, 
meer buitenlandse studenten en meer aan-
dacht voor de diversiteit en internationale 
en interculturele competenties van de eigen 
studenten. De mondiale dimensie van de 
kenniseconomie, de internationale positio-
nering van de regio amsterdam en van het 
onderwijs en onderzoek binnen het domein, 
staan centraal binnen dit thema. 

De internationalisering van het onderwijs ter 
voorbereiding op het steeds internationale 
wordende beroepenveld – als gevolg van 
die mondiale kenniseconomie – staat nog 
in de kinderschoenen. Waar internationali-
sering zich in de jaren ’90 vooral richtte op 
uitwisseling en werving van studenten komt 
het accent in toenemende mate te liggen 
op mondiale concurrentie om top talenten 
en op het ontwikkelen van interculturele en 
internationale competenties die studenten 
voorbereiden op een steeds meer interna-
tionale beroepspraktijk (zie bijvoorbeeld 
De Wit, 2010). Professor of global strategy, 
Panjak ghemawat van de iESE Business 
School, stelt dat als internationalisering 
beperkt zou blijven tot uitwisseling van 
staf en docenten, “We risk becoming a 
specialized segment of the travel and hos-
pitality industry.” Hij pleit voor meer aan-
dacht voor de internationalisering van het 
curriculum en regionale verschillen binnen 
het globaliseringsproces (the chronicle of 
Higher Education, February 9, 2009).
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4. ImplementatIe

Het onderzoeksprogramma wordt in de kern 
uitgevoerd in de lectoraten, door lectoren, 
docenten en promovendi. De thema’s zoals 
hiervoor beschreven, passen inhoudelijk goed 
binnen de lectoraten. ook promotietrajecten 
van docenten worden in dit onderzoekspro-
gramma ingebed. Studenten kunnen op ver-
schillende manieren bij de uitvoering ervan 
betrokken zijn: bijvoorbeeld via afstudeer-
opdrachten bij lectoraten, student-assistent-
schappen of honoursprogramma’s.

Bij de implementatie van het onderzoeks-
programma zijn twee uitgangspunten van 
belang: 1) het onderzoek in het domein 
betreft praktijkgericht onderzoek, hetgeen 
een nauwe samenspraak met de beroeps-
praktijk impliceert en 2) het onderzoek 
wordt zoveel mogelijk verweven met het 
onderwijs. in paragraaf 4.1.en 4.2 worden 
deze uitgangspunten verder uitgewerkt. ook 
worden vragen geformuleerd waar we in de 
praktijk in de komende jaren een antwoord 
op moeten vinden binnen het domein. ten-
slotte gaat paragraaf 4.3 in op de rol van het 
onderzoeksprogramma als toetssteen voor 
investeringen in onderzoek die de komende 
jaren zullen plaatsvinden. 

4.1 DE BERoEPSPRaKtiJK
Voor al het onderzoek geldt dat zowel in 
de programmering als bij de uitvoering en 
disseminatie er een sterke relatie is met het 
beroepenveld5. Het is de ambitie van het 
domein om praktijkgericht onderzoek te 
doen; het onderzoek leidt tot toepasbare 

(beleids)adviezen en aanbevelingen voor 
bedrijven, overheden of andere organisaties 
(zie hoofdstuk 3). Dit impliceert dat de on-
derzoeksvragen tot stand komen in samen-
spraak met de relevante beroepspraktijk. in 
sommige gevallen kan de beroepspraktijk 
actief worden betrokken bij het uitvoeren 
van het onderzoek (zoals in actieonderzoek 
en ontwerponderzoek) maar dat hoeft niet 
altijd (beschrijvend onderzoek, evaluatie-
onderzoek, enzovoorts). onderzoek levert 
nieuwe kennis op die relevant is voor de 
beroepspraktijk. tegelijk worden, door on-
derzoek te doen, nieuwe beroepspraktijken 
gedocumenteerd en geanalyseerd. 

4.2 RELatiE mEt onDERWiJS
De koppeling tussen onderzoek en onderwijs 
is essentieel. in de komende jaren gaan we 
intensief op zoek naar manieren en structuren 
om dit vorm te geven.

Via de kenniskringen van het lectoraat kan een 
directe koppeling tot stand komen tussen het 
onderzoek en het onderwijs in de Bachelor-
fase. in de “transfer” van onderzoek richting 
de curricula is een sleutelrol weggelegd voor 
docenten in de kenniskring. Welke vorm dit 
krijgt, staat nog open. Hoe kunnen studenten 
participeren in lectoraten? Hoe kunnen af-
studeeropdrachten worden gekoppeld aan 
het onderzoeksprogramma? Hoe kunnen 
onderzoeksleerlijnen worden ontwikkeld en 
waar kunnen koppelingen met het onder-
zoeksprogramma worden gerealiseerd, met 
inachtneming van de thematische focus in 

5  Bij de totstandkoming van dit onderzoeksprogramma is de beroepspraktijk al nadrukkelijk betrokken geweest. 

Zie bijlage 1.

internationalisering is binnen het onder-
zoeksprogramma van DEm een belangrijk 
thema, dat niet alleen door alle andere 
thema’s heen speelt en daaraan gerelateerd 
is, maar ook een eigen dimensie kent.

onderzoeksvragen die daarbij  
gesteld worden zijn:

4.1 Welke processen en ontwikkelingen 
beïnvloeden de mondialisering van de 
kennis economie en hoe vertaalt zich dat  
in de vraag vanuit het beroepenveld naar 
onderwijs en onderzoek vanuit DEm?
4.2 Hoe ontwikkelt zich de internationa-
lisering van de amsterdamse economie 
(casestudies specifieke sectoren; onderzoek 
onder expats; locatiefactoren; starters in de 
internationale economie)? 
4.3 op welke wijze kunnen de regio 
amsterdam en in het bijzonder de Hva en 
DEm aansluiten bij en zich positioneren in  
de mondiale concurrentie voor toptalenten?
4.4 Hoe wordt vanuit het beroepenveld 
aangekeken tegen de internationale en inter-
culturele competenties van afgestudeerden 
van het domein en welke verbeteringen kun-
nen daarin gerealiseerd worden? op welke 
wijze geven de verschillende opleidingen van 
DEm invulling hieraan in het curriculum en 
hoe wordt daarbij op de behoeftes vanuit de 
amsterdamse economie en het beroepenveld 
gereageerd? Welke effecten heeft dit op de 
interculturele en internationale competentie 
van studenten en docenten en op welke wijze 
meten de opleidingen de effectiviteit hiervan?

4.5 Welke internationaliseringstrends zijn van 
belang voor de amsterdamse economie en 
hoe kan de stad daarop inspelen?
4.6 Welke impact hebben verkenningen van 
buitenlandse markten en hoe beïnvloeden zij 
de economie van amsterdam?

De aanwezigheid van een lectoraat ‘interna-
tionalisering van het onderwijs’ bij het  
domein is een belangrijke basis voor de 
beantwoording van deze vragen en invul-
ling van het thema. De realisatie van een 
lectoraat international Business voor verdere 
uitbouw van dit thema ligt in de rede. Daar-
naast zijn er de genoemde nauwe raakvlakken 
met de andere lectoraten. 



30

economie en managementE

31

docentencorps te verbeteren. ook zal in de 
werving en selectie van nieuwe docenten 
nadrukkelijker worden geselecteerd op onder-
zoeksvaardigheden. Dit draagt ook bij aan de 
ambitie van het domein om onderzoekslijnen 
sterker in de curricula te verankeren. Een 
adequate afstemming tussen het kenniscen-
trum en de opleidingen is hier essentieel.
De onderzoeksprofilering, zoals in dit do-
cument voorgesteld, wordt nadrukkelijk 
gekoppeld aan de ontwikkeling van toon-
aangevende onderwijsproducten die boven 
het maaiveld uitsteken, zoals (pre)master-
opleidingen en honoursprogramma’s. Zo kan 
de onderzoeksprofilering als motor dienen 
voor nieuwe speerpunten in het onderwijs. 
Hoe dit er in de praktijk uitziet, zal zich ver-
der uitkristalliseren in samenwerking met 
de betrokken partijen. uitgangspunt is dat 
honours- en masterprogramma’s van het 
domein nadrukkelijk worden gekoppeld aan 
(en gevoed door) het onderzoeksprogramma.

Het is van belang om vast te stellen dat de 
relatieve omvang van het kenniscentrum in 
ons domein vooralsnog (zeer) gering is, met 
een zestal lectoraten in 2011 op 15.000 
studenten en een groot aantal verschillende 
opleidingen. Het is evident dat de impact van 
het onderzoek op het onderwijs derhalve niet 
overschat moet worden. Voor een substanti-
ele onderzoeksoriëntatie binnen ons domein 
zijn veel grotere investeringen nodig.

Internationaal
Het domein heeft de ambitie om voor elk 
van de onderzoeksthema’s ook internatio-
nale samenwerking aan te gaan met part-
neruniversiteiten of onderzoeksgroepen. 
Dat versterkt de uitstraling van het onder-
zoeksprofiel en biedt vele mogelijkheden 
voor inhoudelijk gebaseerde uitwisselingen 
van onderzoekers en studenten; ook kan 
het een belangrijke basis vormen voor  
internationale onderzoekssubsidies.

het programma en de beperkte capaciteit 
van het kenniscentrum?
 
onderzoek leidt tot inhoudelijke verdieping 
van de kennis op de verschillende deelge-
bieden waarin het domein Economie en 
management actief is. idealiter komt die 
nieuwe kennis terug in de curricula van de 
opleidingen en komt daarmee ten goede aan 
de kwaliteit van het onderwijs. in de praktijk 
blijkt kennisdeling niet altijd eenvoudig. 
De komende jaren is een kernvraag hoe de 
koppeling tussen onderzoek en onderwijs 

binnen het domein het beste tot stand  
kan komen.

Er liggen ook grote uitdagingen op het ge-
bied van professionalisering van docenten in 
onderzoeksvaardigheden. De ambitie van het 
domein is om de kwaliteit en kwantiteit van 
het onderzoek in het domein te verhogen. 
Wat betekent dat voor scholing van docen-
ten en voor personeelsbeleid? De komende 
jaren zal het kenniscentrum cursussen onder-
zoeksvaardigheden voor docenten aanbieden, 
om zo de onderzoekscompetenties van het 

Programma

Thema’s

Projecten

Masters en
Bachelors

Int. partners

Innoveren en Participeren in de Kenniseconomie

Excellentieprogramma’s en trajecten

(pre)Master opleidingen

...

Diensteninnovatie HRM & 
Leiderschap

Urban 
Management

Master Urban Management

Internationalisering

Lectoraten:
Online Ondernemen

Lectoraten:
Gedifferentieerd HRM
(Nieuw economisch
leiderschap)

Lectoraten:
KE van Amsterdam
(SportEconomics)

Lectoraten:
Internationalisering

Figuur 2: Hoe de thema’s van 
het onderzoeksprogramma zich 
verhouden tot het onderwijs.
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BIjlage 1 
intERViEWS mEt StaKEHoLDERS in  
DE StaD amStERDam

relatie met de kenniscentra
Waar mogelijk en wenselijk zoeken wij aan-
sluiting bij onderzoeksgroepen en -thema’s 
van de uva en andere kennisinstellingen in 
amsterdam, maar in principe is het onder-
zoeksprogramma van [het kenniscentrum] 
DEm volledig zelfstandig. informatie uit-
wisseling en kennisdeling met de kennis-
centra in amsterdam is een hoofddoel-
stelling van onderzoek op het hbo.

4.3 onDERZoEKSPRogRamma 
aLS toEtSStEEn
in het onderzoeksbeleid van de komende jaren 
zal het onderzoeksprogramma fungeren als 
een toetssteen voor veel beslissingen aan-
gaande onderzoek die door het domein  
worden genomen. Dat geldt voor de  
volgende aspecten: 
-  Werving van nieuwe lectoren: De onder-

zoeksprogrammering zoals hierboven  
geschetst is een toetssteen voor nieuwe 
lectoraten. nieuwe lectoraataanvragen  
worden door de onderzoekscommissie 
dienovereenkomstig beoordeeld. Belang-
rijke beoordelingscriteria daarbij zijn:  
1) Past het nieuwe lectoraat binnen het 
onderzoeksprofiel en 2) Hoe is het lectoraat 
gekoppeld aan een van de drie opleidingen-
clusters; bij voorkeur worden alle drie  
clusters even sterk ‘bediend’.

-  Promotieonderzoek: nieuw promotie-
onderzoek, voor zover financieel onder-
steund vanuit DEm/Hva in het kader van 
medefinanciering promotietrajecten  

docenten, moet zoveel mogelijk in het 
onderzoeksprogramma passen zoals uit-
gevoerd binnen de lectoraten en nieuwe 
aanvragen zullen dienovereenkomstig  
worden beoordeeld door de onderzoeks-
commissie.

-  Werven van externe middelen: het  
programma is een inhoudelijke toetssteen  
voor de aanvraag van contractresearch, 
RaaK-aanvragen of andere onderzoeks-
subsidies.

-  Het aangaan van strategische relaties  
met andere kennisinstellingen in  
binnen- en buitenland.

Het onderzoeksprogramma is koersbepalend 
voor al het onderzoek en beleid binnen het 
Kenniscentrum. Het biedt veel perspectief 
om samen met onze in- en externe partners 
een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen 
in de huidige kenniseconomie. De keuze voor 
vier thema’s in het onderzoeksprogramma 
biedt zowel ruimte voor onderzoek binnen 
die afzonderlijke thema’s als voor thema-
overkoepelend onderzoek, wat de verbinding 
tussen schijnbaar verschillende onderwerpen 
versterkt en bekrachtigt.

Joke van antwerpen, directeur amsterdamse 
innovatie motor (aim)

marcel Peek, Hoofd Sectoren, mKB en 
Regio's, ing bank, economisch bureau

martijn van Vliet, hoofd Economische Zaken 
gemeente amsterdam

martine Vos, manager HRm-ontwikkeling 
Flora Holland 

matthé Ribbens, Directeur mKB amsterdam

menno van Leeuwen, organisatie adviseur 
cordaan
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